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STYRET INFORMERER
Styret har lagt bak seg en travel vinter og vår med mange spennende
prosjekter. Vi ønsker spesielt å takke alle beboere som har kommet med
innspill, forslag og engasjement i forbindelse med møtene som har vært
avholdt vedrørende vedlikeholdsplanen.

Ekstraordinær generalforsamling - rehabilitering
På den ekstraordinære generalforsamlingen i mai ble det vedtatt at det skal igangsettes et
forprosjekt for rehabilitering av borettslaget sine garasjeanlegg. Styret er i gang med å
innhente tilbud fra flere konsulentselskaper som kan utføre denne jobben. Så snart dette er
klart vil styret legge frem en konkret plan for rehabilitering av garasjeanleggene inkludert
finansiering og fremdriftsplan på en egen generalforsamling.

Bruk av balkong
Hver sommer får styret henvendelser fra beboere vedrørende bruken av balkongene. Husk at
husordensreglene også gjelder her. Det er svært lytt mellom blokkene våre, spesielt i området
fra balkong til foranliggende blokk. Vis derfor hensyn og ta ansvar for dine gjester.
Mange av beboerne har soverom i tilknytning til balkong og sigarettrøyk kan være til sjenanse
ved innsig hos naboene dine. Bruk askebeger når du røyker. Slå aldri av asken utenfor
rekkverket, den faller som oftest ned på balkongen til naboen under deg.
Av hensyn til brannsikkerhet og at vi bor såpass tett minner vi om at det ikke er ønskelig med
grilling på balkongene. Ta heller med deg grillmaten ut i hagen og nyt våre felles grillfasiliteter.

Nytt felles telefonnummer for vaktmester og daglig leder
Dersom du ønsker å kontakte vaktmester eller daglig leder kan vi nå informere om at vi har
opprettet et nytt felles telefonnummer. Vårt nye telefonnummer er 923 02 123.
Du vil komme til et automatisk sentralbord som vil informere om de forskjellige tjenestene
som borettslaget tilbyr. Her får du opplyst hvilke tastevalg du skal foreta deg for å komme i
kontakt med vaktmester, daglig leder eller for eksempel forsikringsselskapet vårt dersom det
skulle være behov for det. Vi håper den nye sentralbordløsningen vil gjøre det enklere for deg
å få kontakt med rett instans.
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Nyansatt vaktmester
Som varslet i forrige nummer av Enern så har styret jobbet med å ansette en ny vaktmester. Vi
har nå kommet i mål med denne prosessen og ansatt Daniel Paus Sangolt. Daniel er 28 år, er
fra Lyngdal og har fagbrev som tømrer. Han har bred erfaring innen bygg noe som vil komme
godt med i jobben som vaktmester. Vi håper og tror han vil trives hos oss.

Vaktmesterkontor på ny adresse
Vi minner om at vaktmesterne har fått nytt kontor i Smedgata 32, samme sted som styret og
daglig leder holder til. Her har de nå endelig tilgang på nødvendige fasiliteter som toalett og
garderobe, samt bedre luft og inneklima. Kom gjerne innom og hils på vaktmesterne i de nye
lokalene.
Vaktmester er tilgjengelig for spørsmål i ordinær arbeidstid som er hverdager mellom kl 07:00
og 16:00. Henvendelser utenom ordinær arbeidstid henvises til e-post: vaktmester@ebrl.no
eller per tlf 923 02 123 (nytt felles telefonnummer for vaktmester og daglig leder). Det er IKKE
tillatt å kontakte vaktmester hjemme i leiligheten og vi ber beboerne om å respektere at våre
ansatte også har rett på fritid og privatliv.
Se for øvrig kontaktinformasjon til forsikringsselskap, rørlegger og andre tjenester tilknyttet
borettslaget i oversikten som du finner lengre bak i dette nummeret av Enern.

Nye husordens- og fyringsregler
På årets ordinære generalforsamling ble det vedtatt nye husordens- og fyringsregler.
Husordensreglene har fått en etterlengtet språkvask, samt at regler for dyrehold er tatt inn.
Sjekk nettsidene våre: www.ebrl.no for å se de nye reglene.

Renhold
Royal Renhold har siden i vinter vasket fellesarealene i borettslaget. Innkjøringsperioden er
nå over og vi ønsker derfor tilbakemeldinger fra beboere om hvordan renholdet fungerer
i fellesarealene til borettslaget. Vi ønsker å høre om ris og ros. Tilbakemeldinger sendes til
dagligleder@ebrl.no som har ansvaret for å følge opp renholderne våre.
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Ny parkerings- og garasjeansvarlig
Daglig leder tar over ansvaret for borettslagets parkeringog garasjeadministrasjon etter Eivind Åse fra og med 1. juli.
Ønsker du å leie parkeringsplass, å si opp din plass eller har
spørsmål om parkering? Send epost som tidligere til garasje@
ebrl.no

Begrenset bemanning i sommer
Vaktmesterkontoret og daglig leder har redusert bemanning i
sommer på grunn av ferieavvikling.

Container
Vi fortsetter med det populære tilbudet om container for
borettslagets beboere.
Datoene for resten av året ser dere under:
•
Uke 35 (27-31 august)
•
Uke 46 (12- 16 november)
Vi har forbedret tilbudet med elektrisk og farlig avfall. Dette
kan heretter kastes hver gang det kommer container.

Parseller
Vi har 90 parseller hvor borettslagets beboere kan dyrke
grønnsaker og andre planter. Ønsker du mer informasjon
eller ønsker å leie parsell se www.ebrl.no eller ta kontakt med
Eivind Åse på hagelaget@ebrl.no

Vaskerikort
Du kan nå kjøpe og fylle på vaskerikort hos daglig leder, i
tillegg til Matleveranser i Enerhauggata 1 som tidligere. Nye
vaskekort utleveres mot et depositum (150 kr). Kortet benyttes
til å betale for bruk av vaskemaskiner og tørketromler i
fellesvaskeriene våre.
Dersom du opplever feil på ditt kort eller har spørsmål
om vaskeriene kan du ta kontakt med daglig leder. Vi har
dessverre ikke mulighet til å ta imot kontant betaling hos
daglig leder, men vi godtar kortbetaling eller Vippsbetaling til
borettslagets konto.
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TILSKUDD TIL OPPGRADERING
AV ”BRANNVEIEN”
I løpet av vinteren og våren har borettslaget fått bedret belysning og
utsmykning av Brannveien. Gjennom kreative bidrag fra barnehagebarn
i nærområdet har vi fått en flott kunstvegg til glede for små og store.
Sittebenker og beplantning (som inkluderer såing etter gravearbeider) er
også på vei.

Ferdigstilling av gravearbeidene
En uoverensstemmelse med entreprenøren som stod for gravingen, i tillegg til en lang
kuldeperiode i vinter, har forsinket ferdigstillingen av områdene som er gravd opp. Vi har
heldigvis kommet frem til en løsning og venter på anleggsgartnere som skal rette opp de
stygge grøftene som er særlig tydelige på fellesområdene mellom høyblokkene i Enerhauggata.
Vi håper på en snarlig løsning og er i dialog med entreprenør for å få fortgang på sakene.
Vi er sikre på at området vårt blir veldig fint så snart alt er på plass og beklager at det har tatt
litt lengre tid enn planlagt.

Bomiljøtilskudd
Prosjektet har blitt muliggjort gjennom tildeling av bomiljøtilskudd fra bydel Gamle Oslo på
750 000 kroner. Parallelt med at det har blitt arbeidet med ideer for hvordan man kan gjøre
området rundt Brannveien tryggere og mer attraktivt er det blitt søkt ytterligere midler for å
realisere disse ideene.

Bevilgning fra Sparebankstiftelsen og OBOS
Rekordbevilgning fra ”OBOS Gir Tilbake” samt generøst gavetilskudd fra Sparebankstiftelsen
bidrar til mulighet for å realisere mer visjonære planer for ”Brannveien”. Mange fikk sikkert
med seg illustrasjonen i siste nummer av OBOS-bladet. Denne viser noen av tiltakene som
det er bevilget midler til. Sparebankstiftelsen bevilger i sitt tilsagnsbrev 1,5 millioner til
Oslos lengste buldrevegg. OBOS har bevilget 10 millioner kroner til prioriterte tiltak langs
Brannveien som buldrevegg, trappeløp til Helga Helgesens plass og promenade-platå, men
fremhever også tiltak som miljølekeplass ved Gartnerløkka og gangsti mellom trærne i skogen
på sørsiden av gangstien. Disse bevilgningene er gjort på grunnlag av ideer, illustrasjoner og
søknader utformet av Lala Tøyen i samarbeid med styret og med innspill fra referansegruppe.
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Illustrasjon:
Tegmark / Lala Tøyen

Illustrasjon av “Brannveien” (tidl. trykket i OBOS-bladet) slik det kan se ut når prosjektet er ferdig. Dette er en skisse
basert på de idéene og planene som foreligger per i dag, men ikke en endelig fasit på hvordan det til slutt vil se ut.
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Vilkår
Det har kommet enkelte spørsmål knyttet til vilkår knyttet til disse bevilgningene.
Hovedvilkårene for samtlige bevilgninger er at prosjektet gjennomføres i tråd med søknaden.
Vi har derimot forsikret oss at vi har frihetsrom innenfor rammene for bevilgningen til å
prioritere de tiltakene vi synes er mest hensiktsmessige, realistiske og til det beste for
borettslag og nærområde.

Planlegging og prioritering
Arbeidet med å gjøre denne prioriteringen, gjennom mer detaljert planlegging begynner vi
på nå i samarbeid med prosjektleder fra OBOS Prosjekt. Øvrige vilkår knytter seg til løpende
involvering og rapportering til giver, synliggjøring av giver/gavebidrag og vedlikeholdsansvar.
Bevilgningen fra OBOS forutsatte at borettslaget beholder OBOS som forretningsfører i en
periode på 5 år, hvilket styret vurderte som rimelig da man ikke ser for seg noe nærliggende
ønske om bytte av forretningsfører.

Navnekonkurranse
I forrige ordinære nummer av Ener´n ble det utlyst en navnekonkurranse for ”Brannveien”. Vi
er glade for stort engasjement og mange fine forslag og håper at vi ender opp med et nytt navn
som står i stil til det fine området vårt.
Vinneren av navnekonkurransen vil bli kåret på et eget beboermøte vedrørende “Brannveien”
som er planlagt gjennomført til høsten (dato vil bli annonsert nærmere).

8

NAVNEFORSLAG BRANNVEIEN
«Flisberget»
Fliseberget på gamle Enerhaugen lå parallelt med brannveien gjennom nåværende nr 5 i
Enerhauggata.
Innsender Tove Kjær, Leilighet 10001, Enerhauggata 7.

«Den grønne terrassen» eller «Ener’n terrasse»
Navnet reflekterer at dette blir et grønt uteområde som får folk til å samles og nyte varme
sommerdager som om det var vår alles felles terrasse. Navnet gjenspeiler også at prosjektet
har fått støtte av «OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake», og at dette er platået som henger
over Grønland.
Innsender Kjersti Finnanger Bøhler, Leilighet: 13018, Enerhauggata 3

«Eventyrveien», «Eventyrstien» eller «Eventyrtråkket»
Innsender Jack Arnstein Buller, Leil 13002, Enerhauggata 7

«Petrine Ryghs vei» eller «Petrines vei»
Begrunnelsen er at fru Rygh bodde på ”Gamle Enerhaugen” som ble revet, og var blant de
første som flyttet inn i de nye blokkene, nr 7, da den var først ferdig. Hun sier selv at det var
fantastisk å komme inn i en moderne leilighet med bad, og varmt og kaldt vann i springen.
Hun har aldri sett seg tilbake. Fru Rygh sees daglig på sine små lufteturer med hunden sin,
Max. Hun ER Enerhaugen borettslag.
Innsender Tor Wathne, Leilighet 2016, Enerhauggata 3

«Enerhaugskrenten»
Dagens Enerhaugklaiva er en gate som ender i en blindvei får Åkebergveien. Tidligere
strakk denne veien seg helt bort til Enerhaugen og Enerhaugplassen. Når man går fra
Enerhaugplassen og inn Brannveien, så er det en bratt skrent ned til Åkebergveien. Jeg antar
at denne oppsto i forbindelse med utbygging av veier, bygninger og t-banelinjer, men den
finnes nå i dag, en skrent man kan kalle Enerhaugskrenten.
Innsender Eileen Wikerøy Pettersen, Enerhauggata 3

«Utsikten»
Innsender Sølvi K Tennstrand, Leilighet 6014, Enerhauggata 5

«Stupinngata»
Pia Moan Hasselknippe, Leilighet 1014, Enerhauggata 5
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Sommeren er endelig her og vi kan glede oss over solfylte
dager på Enerhaugen. På samme måte som de tre
foregående årene blir ”Enerhaugen på skeiva” også i år
arrangert av ildsjeler i borettslaget.
Årets arrangement blir avholdt på plenen mellom E5 og
E7. Det blir ordnet med varm grill, og så tar du selv med
noe som kan grilles, samt det du ønsker å drikke. I tilfelle
litt overskyet og regn, har vaktmesterne lovet at teltet
står oppe slik at det blir mulighet for å være ute selv med
litt regn i lufta.
Alle er selvfølgelig velkommen, enten man er skeiv eller
streit, eller bare litt på skakke.

KONTAKTINFORMASJON

pr. 06/2018

På ebrl.no finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon.

Obos
Forretningsfører OBOS: tlf 22 86 55 00
Forvaltningskonsulent: Anne-Lise Jenseth Johansen
Tlf 22 86 57 32. E-post: anne-lise.jenseth.johansen@obos.no
Kontaktes ved spørsmål om faktura, bruksoverlating, endringer i personalia (tlf, e-post, adresse)

Styret
E-post:

styret@ebrl.no

Daglig leder, Aleksander Løkke-Sørensen
Tlf 923 02 123
Besøkstid:

E-post: dagligleder@ebrl.no
Mandager fra kl 17-18 på styrekontoret i Smedgata 32. Avvik kan
forekomme. Ta kontakt om du ønsker å avtale et annet tidspunkt.

Vaktmester
Alf, Dan og Daniel:
Tlf: 923 02 123
E-post: vaktmester@ebrl.no
Arbeidstid: 07:00 til 16:00 hverdager.
Besøkstid: 11:00 - 12:00 på vaktmesterkontoret i Smedgata 32.

Forsikring
Meldes til forsikringsavdelingen i Obos
Tlf:
22 86 55 00 / 923 02 123
E-post: forsikring@obos.no
Forsikret hos Gjensidige
Polisenummer: 86457507
Vakttelefon Gjensidige: 915 03 100
Andelseier må regne med å betale egenandelen selv (kr 6 000,- / 10.000,-)

Radiator og vannlekkasje
Ta kontakt med vaktmester på dagtid, eller Rørteknikk utenfor kontortid:
Tlf:
23 33 80 50
E-post: post@rorteknikk.no
www.rorteknikkvvs.no

TV: Canal digital
Tlf:

915 06 090

Åpningstider: 08.00 - 23.00

www.canaldigital.no

Internett: OpenNet
Tlf:
21 01 61 50
Åpningstider:

www.opennet.no
Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 10:00 - 14:00, Søndag: Stengt

Foto: Rune Berge
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Smedgt. 32, 0651 Oslo
c/o OBOS, Pb. 6666, 0129 Oslo

www.ebrl.no

